
 
Hasło miesiąca: 

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani 
kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. 

/Ga 3,28/ 
Powitanie 
Nie ma Go! Zwykle takie stwierdzenie wzbudza w nas smutek lub niepokój. Jeśli czegoś, 
kogoś, nie ma, to zwykle oznacza stratę i dotkliwą pustkę. Nieważne, czy na swoim 
zwykłym miejscu nie ma kluczy do domu, czy może swoje miejsce w naszej rodzinie 
opuściła bliska nam osoba - nie jest to powód do zadowolenia. Jest jednak taka pustka, 
która jest źródłem radości i nadziei. To widok pustego krzyża na wzgórzu Golgoty 
i pustego grobu. Jezus Chrystus zmartwychwstał, dopełnił dzieło zbawienia i otworzył 
każdemu, kto uwierzy i zaufa Mu, drogę do Bożego Królestwa. Nie ma potrzeby 
wnikliwego analizowania tamtych wydarzeń. Ważne jest tylko jedno: krzyż i grób są 
puste, Chrystus żyje i chce, byśmy i my żyli z Nim. Niech to poselstwo wielkanocnego 
poranka towarzyszy nam nie tylko w tych świątecznych dniach. W tym numerze 
Biuletynu Parafialnego więcej wielkanocnych refleksji, być może nieco przewrotne pytanie 
o to, czego Bóg nie może oraz tradycyjnie już podsumowanie wydarzeń i zaproszenia na 
spotkania, które przed nami. Nie zabrakło także czegoś dla młodych czytelników. 
Błogosławionego świątecznego czasu!  

____________________________________________________________________________|SS  
Odradzająca się wiara! 
W wielkanocny poranek we wszystkich Kościołach śpiewamy pieśń: „Jezus żyje z Nim 
i ja”. Ta pieśń mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i jest wyrazem naszej wiary, którą 
w każdym nabożeństwie przeżywamy. Nie tylko my, ale miliony ludzi na całym świecie. 
Niejeden zastanawia się, jak to jest możliwe, że pusty grób sprzed dwóch tysięcy lat 
gromadzi ludzi, porusza ich serca, by w świątecznym nastroju cieszyć się 
zmartwychwstaniem Chrystusa Pana. Zastanawiamy się, jakie ma znaczenie w moim 
życiu wielkanocna Ewangelia o zmartwychwstaniu Jezusa? Odpowiedz jest jedna – 
Wielkanoc przynosi wielką i niezwykłą nadzieję. Nadzieję życia, którym darzy Jezus 
każdego, kto ma odwagę stanąć przy pustym grobie i zadać sobie pytanie – co dla mnie 
oznacza to miejsce, gdzie człowiek po śmierci zostanie złożony? Czy to jest już koniec 
wszystkiego, albo początek nowej drogi, która prowadzi do wieczności? Pójdźmy dziś 
z niewiastami do grobu Jezusa, aby zwątpienie i żałoba zamienione zostały w radość, 
którą zwiastuje pusty grób. 
Pytanie, czym dla mnie jest Wielkanocny poranek, nie jest pytaniem nowym. Było ono 
już znane i stawiane na samym początku, w gronie uczniów Jezusa. Uczniowie nie 
potrafili się wyzwolić z lęku przed śmiercią. Zamknęli się, bojąc się o swoją przyszłość. 
Nawet niewiasty, które wróciły od pustego grobu nie przekonały ich, że Jezus żyje. 
A przecież uczniowie byli w lepszej sytuacji niż my, bo mogli pójść, mogli zobaczyć 
i później ze Zmartwychwstałym Jezusem się spotkać. 
Historia niewiary jest ciągle aktualna, ciągle na nowo dzieje się w świecie, w każdym 
czasie i pokoleniu. O tym przekonujemy się czytając dziś w Święta Wielkanocne Słowo 
Boże z pierwszego listu Pawła do Koryntian: „Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję 
w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni” /I Kor 15,19/.  
Chrześcijanie zamieszkujący Korynt, gdy spotkali się ze zwiastowaniem apostoła Pawła 
mówiącym o zmartwychwstaniu, byli zaniepokojeni tym, co usłyszeli. Wielu nie mogło 
uwierzyć w Jezusa Zmartwychwstałego. Wierzyli w to, czego za życia dokonał. Był im 
bliski, Jego Słowa trafiały do nich. Ale pytali: a co z tymi, którzy umarli wcześniej niż 
Jezus Zmartwychwstał? Czy i oni będą z martwych wzbudzeni? Odpowiedź apostoła 
Pawła jest prosta – jeśli tylko w tym życiu w Chrystusie mamy nadzieję, to za mało. 
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Życie płynie, kończy się śmiercią. A skoro śmierć wszystko kończy, nie ma nadziei, 
a wtedy jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi – mówi Apostoł. Ten temat 
pozostawiam do rozważenia każdemu spośród nas. 
Jednocześnie czyni krok dalej i ze zdwojoną siłą wypowiada słowa: „A jednak Chrystus 
Pan został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” /1 Kor 
15,20/.  
Dla wierzącego człowieka fakt, iż Jezus zmartwychwstał staje się źródłem nadziei, że ci, 
którzy są z Nim w wierze złączeni, także zmartwychwstaną! Uwierzyć w Chrystusowe 
zwycięstwo nad śmiercią, w Jego zmartwychwstanie, jest istotą wiary chrześcijańskiej. 
Bez tej wiary nasze życie zostałoby zamknięte tylko do przestrzeni doczesności 
i skończyłby się w chwili śmierci. Bóg jednak inaczej ukształtował świat, nie aby wszystko 
legło w gruzach i pogrążyło się w nicości, lecz by życie wywieść na światło, którym jest 
sam Syn Boży! 
Wielkanoc to czas nowego początku, gdy życie odradza się z Boga. W to nowe 
Chrystusowe życie zostaliśmy zanurzeni i warto, aby nie ograniczyło się ono tylko do 
sfery materialnej. Gdzie nie ma miejsca dla Boga, tam faktycznie panuje lęk przed 
śmiercią jako końcem wszechrzeczy a ludzie „wierzący” są pożałowania godni. Wielkanoc 
to także zapowiedz życia, które może trwać wiecznie, jeśli już tu i teraz Chrystus jest dla 
nas największym skarbem. Wielkanoc pozwala nam przyjąć nowa perspektywę, sprawić, 
aby nasz wzrok sięgał poza granicę śmierci ciała i wzbijał się oglądając za horyzontem 
wiary Boże królestwo.  
Być może naszą nadzieję przygniata ogromny głaz, tak jak ten zamykający grób Jezusa. 
Być może niedowierzając, że śmierć nie jest końcem wszystkiego, idąc z niewiastami 
o poranku, pytamy czy jest ktoś, kto pomoże nam ten kamień naszej niewiary odwalić? 
Prawda jednak jest taka, że ten kamień dawno jest już odwalony a grób jest pusty, 
bowiem Jezus Chrystus pokonał śmierć i zmartwychwstał! W wierze w Bożego Syna nasz 
lęk przed śmiercią może zostać pokonany, a o tym zapewnia nas apostoł Paweł: 
„A jednak Chrystus Pan został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy 
zasnęli”.  
Życzę Wam, Siostry i Bracia, wiele radości oraz Bożego błogosławieństwa w czasie świąt, 
a przede wszystkim spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Amen! 
________________________________________________________________|ks.Tadeusz Makula 

„Chwal Króla dziś, za wolność, którą dał ci, raz poniósł śmierć, byś życie 
wieczne miał! Chwal Króla dziś, w tryumfie śmierć zwyciężył, wiecznie 
trwa! Swe rządy wiedzie dziś. (...) On żyje dziś! Grób pusty jest! To 

Królów Król i panów Pan!” 
/Śpiewnik TE Dzięgielów/ 

 
Chrystus Pan zmartwychwstał! On prawdziwie zmartwychwstał! 

Błogosławionego i pełnego pokoju czasu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz doświadczania Bożej Mocy w swoim życiu. 

Duszpasterze oraz Autorzy Biuletynu Parafialnego 
_______________________________________________________________________________ 
Czy jest coś, czego Bóg nie może??? 
Oto ktoś z szelmowskim uśmiechem pyta: „Czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, że 
sam nie będzie umiał go unieść?” Pozornie to trudne zadanie na inteligencję. Nie, wcale 
nie! Zapomnij o tym! Bo takiego Boga nie ma. Tak samo jak nie ma trójkąta o czterech 
kątach albo koloru czarnego, który jest biały. Bóg po prostu nie może uczynić czegoś, co 
zaprzeczałoby Jego doskonałej naturze.  
A jednak... pomimo swojej wszechmocy jest kilka rzeczy, których Bóg nie może. Jesteś 
zdziwiony? Ciekawi cię, co to takiego? 
Po pierwsze: Bóg nie może skłamać. Wszystko, co mówią ludzie może być błędne, ale to, 
co Bóg mówi w swoim Słowie, w Biblii, jest prawdą. W Psalmie 119, 89 czytamy: „Panie, 
Słowo twoje trwa na wieki...” a w liście do Tytusa 1,2 znajdujemy informację 
o „prawdomównym Bogu”. Bóg nie kłamie i nie może kłamać. I tylko Bóg może to z całą 
pewnością sam o sobie powiedzieć. 
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Po drugie: Bóg nie może się zmienić. Pomyśl, jak to dobrze dla nas, że Bóg nie zmienia 
się jak chorągiewka na wietrze. Dziś taki, jutro inny. Bóg jest ciągle taki sam od wieków. 
Absolutnie niezawodny i wierny. On mówi o sobie: „Ja, Pan, nie zmieniam się” 
(Malachiasza 3,6), a Jakub pisze o Nim: „u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet 
chwilowego zaćmienia” (Jakub 1,17b). 
Po trzecie: Bóg nie może wpuścić żadnego grzesznika do Nieba. Być może wolałbyś, żeby 
to nie była prawda i nie podoba ci się to stwierdzenie, ale w księdze Izajasza 59,2 Bóg 
powiedział: „wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy 
zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy.” Ponieważ Boża natura jest święta 
i czysta, nie może znieść grzechu w swojej obecności. Dlatego właśnie nie może wpuścić 
grzechu do Nieba. Przedstawia się to dla nas bardzo źle, bo w liście do Rzymian 3,23 
Paweł napisał, że „wszyscy zgrzeszyli”. Nasze życie nie odpowiada więc Bożym 
standardom. 
Po czwarte: Bóg nie może się bezczynnie przyglądać, jak ludzie idą na zatracenie. Tak! 
Ponieważ Bóg jest nie tylko doskonale czysty, lecz również jest doskonałą miłością, 
stworzył dla grzeszników drogę wyjścia. Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem droga 
i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14,6). Jest tylko 
jedna jedyna droga do Nieba, mianowicie przez wiarę w Jezusa, bo On umarł w zamian 
za nas i nasze grzechy: „Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5,8).  
I wreszcie po piąte: Bóg nie zagrodzi drogi do Nieba nikomu, kto wierzy w Jezusa! 
W Biblii czytamy o kimś, kto zapytał kiedyś, co ma zrobić, aby być zbawionym. 
Odpowiedź, jaka padła na to pytanie brzmi: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” 
(Dz. Ap. 16,31). Ale co znaczy wierzyć w Jezusa? To znaczy prosić Go o przebaczenie 
grzechów i powierzyć Mu kierowanie swoim życiem. Wtedy dostajemy w prezencie życie 
wieczne i kiedyś spotkamy się z Bogiem w Niebie, bo On nam to obiecał w cudownych 
słowach Ewangelii Jana: „Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.” (Jan 6,37) 
Zaufaj więc Bogu. On nie może kłamać. Jego Słowo jest absolutną prawdą. Jezus 
zaprasza cię, abyś do Niego przyszedł i zaufał Mu powierzając Mu swoje życie.  
____________________________________________________________|wg.Rudi Joas; tłum. MK 
Wydarzenia 

 W sobotę, 5. kwietnia, w Żorach miała miejsce X edycja Ogólnopolskiego 
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. W jego 
ramach odbył się także koncert chórów w kościele Zbawiciela w Żorach. 
Usłyszeliśmy chór PEA z Wisły-Centrum pod dyr. Elżbiety Szajtauer, chór 
„Cantate” z PEA w Chorzowie pod dyr. Agnieszki Dobrakowskiej (laureatów 
specjalnego wyróznienia Przeglądu) oraz Chór „Vox Animae” z PRK Miłosierdzia 
Bożego w Chrzanowie-Kątach pod dyr. Karoliny Czury. 

 W kwietniu Chrzest Św. przyjął Filip Wala (Żory). Jemu, oraz jego rodzicom 
życzymy Bożej opieki w nadchodzących latach. 

 Osobom obchodzącym w maju urodziny i jubileusze życzymy Bożego 
błogosławieństwa i opieki. 

Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w naszych parafiach w czasie Świąt Wielkanocnych i w majowe 

niedziele będą się odbywać w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 9:15. 
Zapraszamy. 

 We wtorek po świętach, 22.04 zapraszamy na Diecezjalny Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej w Żorach. Początek spotkania o godz. 10:00. 

 W sobotę, 26.04 w Zabrzu odbędzie się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów. 
Spotkanie na terenie zabytkowej kopalni Guido polecamy naszym konfirmantom 
oraz ich rodzicom. 

 Do 27.04 przedłużony został termin zgłoszeń udziału w Spotkaniu Chrześcijan 
Europy Środkowej we Wrocławiu (i, odbywającym się w ramach Spotkania, 
Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej). 

 Zapraszamy na spotkania Kół Pań w maju. W Żorach takie spotkanie odbędzie się 
6.05, a w Warszowicach 13.05, o godz. 17:00. 



Biuletyn Parafialny 

www.twitter.com/luteranie_zory 

 Zapraszamy na kolejny Inny Wieczór. W sobotę, 10.05 o godz. 18:00 spotykamy 
się w Warszowicach. Wspólny śpiew poprowadzi zespół MZM z Jastrzębia Zdroju, 
wysłuchamy też rozważania ks. Bartosza Cieślara z Wołczyna. 

 17.05 o 17:00 kolejne spotkanie żorskiego oddziału PTEw. Zapraszamy. 
 W sobotę, 10.05 odbędzie się sesja Synodu Diecezjalnego, którego głównym 

punktem będzie wybór nowego biskupa naszej diecezji. 
 Przed nami uroczystości Konfirmacji. Młodzi Luteranie ślubować będą wierność 

Bogu i Kościołowi w Warszowicach 18.05 i w Żorach 1.06. Pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@gmail.com 
 

ŻORY 
ul. Osińska 4 
44-240 Żory 

tel/fax 032 4350124; 
 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 09 8456 00092001 0000 0475 0001 
Kancelaria parafialna: 

czynna w poniedziałek od 15:00 – 17:00. 
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00. 

WARSZOWICE 
ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 
tel/fax 032 4723447;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 
konto: 42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00  

i w Żorach j.w. 
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com) 
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